
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.14.2019  

Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 kwietnia 2019r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU W GMINIE TRZEBIECHÓW NA: 

„Najładniejszy Ogród” 

1. Cele konkursu.  

Celem konkursu jest podnoszenie życia kulturalnego na wsi oraz ich 

estetyzacja. Konkurs ma także na celu propagowanie czystości i porządku w Gminie 

oraz zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi oraz 

organizowanie życia kulturalnego sołectwa i uwrażliwianie jego mieszkańców  

na estetykę otoczenia i dbałość o środowisko. 

Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest wielką wartością społeczną,  

a wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości kształtują 

świadomość obywatelską, kulturową i obyczajową. Konkurs ma także na celu 

kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości 

środowiska kulturowego i przyrodniczego.  

 

2. Kategorie konkursu. 

W kategorii najładniejszy ogród (warzywny, kwiatowy) 

Przy ocenie uwzględnione zostaną następujące kryteria: 

− asortyment warzyw, 

− estetyka i porządek, 

− ogród kwiatowy (różnorodność kwitnienia, przemienność kwitnienia),  

− elementy proekologiczne w uprawie, nawożeniu, ochronie,  

− oryginalność i pomysłowość w organizacji ogrodu (np. uprawy ziołowe, elementy 

ozdobne),  

− ukwiecenie tarasów, werand, balkonów,  

− trawniki.  

 

3. Organizatorzy konkursu.  

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Trzebiechów.  

4. Charakter i czas trwania konkursu:  

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Gminę Trzebiechów, zgłoszenia do konkursu 

należy składać do dnia 31 maja 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi na dożynkach 

gminnych. 

5. Warunki udziału w konkursie.  

a) w konkursie mogą brać udział mieszkańcy z Gminy Trzebiechów, 

b) udział w konkursie pisemnie zgłasza każdy mieszkaniec indywidualnie, 

c) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji (według załączonego 

wzoru) do Sołtysa lub w sekretariacie Urzędu Gminy, 

d) w konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji.  

 



6. Komisja Konkursowa. 

a) wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Wójta Gminy Trzebiechów,  

b) komisja dokona przeglądu, ogrodów w obecności Sołtysa bądź członka Rady 

Sołeckiej, 

c) komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, 

d) wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl, 

e) komisja ogłosi wyniki konkursu na dożynkach gminnych . 

 7. Nagrody:  

a) w kategorii najładniejszy ogród kwiatowy zwycięzca otrzyma nagrodę wartości 

500 zł,  

b) w kategorii najładniejszy ogród warzywny – zwycięzca otrzyma nagrodę wartości 

500 zł,  

c) wycieczka organizowana dla 30 uczestników konkursu, których ogrody zostały 

najwyżej ocenione spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu*. 

*Uwaga 

 W wycieczce mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby pracujące przy swoich ogrodach 

bez możliwości przekazania nagrody innej osobie.  

8. Postanowienia końcowe. 

a) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

b) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

 

http://www.trzebiechow.pl/

